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บทที 19 ฟิ สิกส์ อะตอม
19.1 อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน
แนวความคิดเกียวกับโครงสร้ างของสสารในสมัยกรีกโบราณ
ดิโมคริตุส (ประมาณ พ.ศ. 83 – 173) นักปราชญ์ ชาวกรี ก เสนอแนวคิดกับเรื องโครงสร้างสสารว่า
โลกประกอบด้วยสสารและทีว่าง สสารประกอบด้ วยอะตอมซึ งเป็ นหน่วยทีเล็กทีสุด และแบ่งแยกต่อไปอีก
ไม่ได้ สสารแต่ละชนิดประกอบด้วยอะตอมทีมีเนื อเหมือนกัน แต่มีขนาด รู ปร่ างและการจั ดเรี ยงตั วต่างกัน
จึงทํ าให้เกิดสสารต่างชนิดกัน การเปลียนแปลงของสสารเกิดจาการเปลียนแปลงลั กษณะการจั ดเรี ยงตัวของ
อะตอม
อาริโตเติล (ประมาณ พ.ศ. 159 – 221) ยอมรับแนวคิดของเอมเพโดคลีส เขาได้อธิบายโครงสร้าง
ของสสารว่า สสารทุกชนิดมีเนื อต่อเนือง ไม่มีช่องว่าง ไม่มีเนื อสสารและสามารถแบ่งออกเป็ นชิ นเล็กๆ
เท่าใดก็ได้ ไม่จ ํ ากัด นั นคือ ไม่มีอะตอม เขาเชือว่าสรรพสิ งทังหลายในโลก ประกอบด้ วยสารมูลฐาน 4 อย่าง
คือ ดิน นํ า ลม ไฟ สสารชนิดเดียวกันจะประกอบด้ วยองค์ประกอบมูลฐานเหมือนกั นการเปลียนแปลง
ของสสารเกิดขึ นเมือมีการเปลียนแปลงองค์ประกอบมูลฐาน
ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน อธิบายว่า สสารประกอบด้วยอะตอมซึ งเป็ นหน่วยย่อยทีเล็กทีสุดและ
แบ่งแยกอีกต่อไปไม่ได้ ธาตุเดียวกันประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน ธาตุต่างชนิดกันประกอบด้ วย
อะตอมทีต่างกัน อะตอมของธาตุแต่ละชนิดจะมีรูปร่ างและนํ าหนักเฉพาะตัว อะตอมชนิดหนึ งจะเปลียนไป
เป็ นอะตอมชนิดอืนไม่ได้ อะตอมของธาตุหนึ งๆ อาจรวมกับอะตอมธาตุอืนได้ในสัดส่วนคงตัว
19.2 รังสีแคโทด
Sir Williams Crookes (พ.ศ. 2375 – 2462) นักวิทยาศาสตร์ชาวอั งกฤษ ทํ าการทดลองการนํา
กระแสไฟฟ้าในหลอดแก้วสุญญากาศทีโค้งงอเป็ นมุมฉากพบว่าเกิดสารเรื องแสงสีเขียวทีผนังหลอดด้านใน
ตรงข้ามกับขั วแคโทดซึ งเป็ นขั วไฟฟ้าลบแสดงว่าเกิดรังสีออกมาจากขั วแคโทดจึงเรี ยกว่า รังสีแคโทด
(Cathode Ray)

รู ป . วงจรไฟฟ้าหลอดรังสีแคโทด
ในเวลาต่อมาได้ศึกษาถึงธรรมชาติของรังสีแคโทด
โดยใช้แผ่นโลหะบาง ๆ กั นรังสีแคโทด ทํ าให้เกิดเงาของ
แผ่นโลหะบนผนังหลอดดังรู ป . พบว่าปกติรังสีแคโทด
เคลือนเป็ นเส้นตรง แต่จะเบียงเบนทิศทางสนามไฟฟ้าและ
สนามแม่เหล็ก

รู ป . วงจรไฟฟ้าแบบครู กส์

รู ป . แสดงเงาทีเกิดจากรังสี แคโทด
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.1.2 การค้นพบอิเล็กตรอนโดยการทดลองของทอมสัน
Sir Joseph J. Thomson (พ.ศ. 2399 - 2483) นักฟิ สิกส์ชาวอั งกฤษ ในปี พ.ศ. 2440 เจ เจ ทอมสัน
ใช้หลอดรังสีแคโทดหาอั ตราส่วนประจุต่อมวล(q/m) ของอนุภาคได้เท่ากับ .  10 11 คูลอมบ์ต่อ
กิโลกรัม ซึ งการทดลองนี ชี ให้เห็นว่ารังสีแคโทดประกอบด้วยอนุภาคทีมีมวลและอิเล็กตรอน คือ
ส่วนประกอบทีสําคัญของอะตอม
สรุ ปผลการทดลองของ Thomson
1. ทอมสันได้ท ํ าการทดลองโดยจัดขนาดและทิศทางของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กให้เท่ากัน
จนกระทั งรังสีแคโทดวิ งเป็ นเส้นตรง ดังรู ป .
FE = FB
qE = qvB
รู ป . แนวทางการเคลือนทีของอนุภาครังสี แคโทด
v = E= V
B

dB

ในบริ เวณทีมีสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ กเท่ากั น

. ทอมสันตัดสนามไฟฟ้าออกเหลือแต่สนามแม่เหล็กปรากฏว่ารังสีแคโทดวิ งเป็ นเส้นโค้งรัศมี R
ดังรู ป .
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รู ป . แนวทางการเคลือนทีของอนุภาครังสี แคโทด
ในบริ เวณทีมีสนามแม่เหล็ก

ถ้ ามีการเร่ งประจุด ้วยความต่างศั กย์ หาประจุต่อมวลจาก
Ek = EP
2
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.1.3 การทดลองของมิลลิแกน
Robert Andrew Millikan (พ.ศ. 2411 - 2496) นักฟิ สิกส์ชาวอเมริ ก ัน ทํ าการทดลองและหาประจุ
ไฟฟ้าของอิเล็กตรอนได้สําเร็ จ โดยการวั ดปริ มาณประจุไฟฟ้าบนหยดนํ ามั นดังนี

รู ป . เครื องมือทดลองของมิลลิแกน
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สรุ ปสาระสําคัญของการทดลองของมิลลิแกน
1. มิลลิแกนใช้กระบอกฉีดนํ มา ั น โดยทีปากกระบอกมีรูเล็ก หยดนํ ามั นเล็ก ๆ ทีถูกฉีดออกมา
พบว่า มีประจุไฟฟ้า เพราะว่าเกิดการเสียดสีก ับปากกระบอกฉีด หรือเสียดสีก ับอากาศขณะเคลือนที บาง
หยดมีประจุไฟฟ้าเป็ นบวกเพราะเสียอิเล็กตรอนไป บางหยดมีประจุไฟฟ้าเป็ นลบเพราะได้รับอิเล็กตรอน
เพิ มเข้ามา
. จากการทดลองถ้ าจัดความต่างศั กย์ ไฟฟ้าให้เหมาะสมจะมีหยดนํ ามั นบางหยดลอยนิ งอยู่ก ับที
แสดงว่าแรงเนืองจากสนามไฟฟ้าเท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลก
FE = mg
qE = mg
เมือ q แทน ปริ มาณประจุไฟฟ้าบนหยดนํ ามั นC)
(
E แทน ขนาดของสนามไฟฟ้า (V/m)
g แทน ความเร่ งเนืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก (m/s2) m แทน มวลของหยดนํ ามั น( kg )
จากการทดลองหยดนํ ามั นของมิลลิแกนพบว่าปริ มาณประจุทีวั ดได้บนหยดนํ ามั นเป็ นจํ านวนเท่า
ของค่าคงทีคือ .  10 -19 เสมอ จากการทดลองมิลลิแกนสรุ ปว่าบนหยดนํ ามั นแต่ละหยดทีมีปะรจุไฟฟ้า
ลบนั นได้รับอิเล็กตรอนเพิ มเป็ นจํ านวนเท่าของ .  10 -19 คูลอมบ์ เช่น ประจุ ตัว มีประจุเท่ากับ
.  10 -19 คูลอมบ์ โดยประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนหนึ งตัวมีค่าเท่ากับ – .  10 -19 คูลอมบ์ และนิยม
ใช้สัญลั กษณ์ (e ) แทนประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอน
แบบฝึ กหัดที .
1.1 ในปัจจุบันใช้ธาตุอะไรเป็ นมาตรฐานสําหรับการกํ าหนดหน่วยทางมวลของอะตอม
ก. ออกซิเจน
ข. คาร์บอน
ค. ไฮโดรเจน
ง. ยูเรเนียม
1.2 องค์ประกอบอั นดับแรกของอะตอมทีมนุษย์ รู้จ ักคือข้อใด
ก. โปรตอน
ข. นิวตรอน
ค. นิวเคลียส
ง. อิเล็กตรอน
1.3 ในการทดลองหาค่าประจุต่อมวลของทอมสันโดยใช้สนามแม่เหล็กทีมีความเข้ม0.002 T ถ้ าความต่าง
ศั กย์ ระหว่างแผ่นขนานสองแผ่นห่างกัน 2 cm มีค่า 80 V ความเร็วของอิเล็กตรอนขณะเคลือนที
ผ่านแผ่นโลหะนี มีค่าเท่าไร
ก. 2  10 6 m / s
ข. 4  10 6 m / s
ค. 6  10 6 m / s
ง. 8  10 6 m / s
1.4 ในการทดลองหาค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนโดยใช้หลอดตาแมว ได้จ ัดค่าความต่างศั กย์ ระหว่าง
แคโทดกับแอโนดรู ปก้นกระทะเท่ากับ180 V ถ้ ากระแสไฟฟ้าทีผ่านขดลวดโซลินอยด์ท ํ าให้เกิด
สนามแม่เหล็ก 5  10–3 T และทราบว่าอิเล็กตรอนมีประจุ - 1.6  10 – 19 C และมีมวล 9  10– 31 kg
อั ตราเร็ วของอิเล็กตรอนขณะวิ งถึงแอโนดเป็ นเท่าไร
ก. 2  10 6 m / s
ข. 4  10 6 m / s
ค. 6  10 6 m / s
ง. 8  10 6 m / s
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1.5 จากโจทย์ ข ้อที 1.4 ขณะถึงแอโนดอิเล็กตรอนจะวิ งด้ วยรัศมีความโค้งเท่าไร
ก. 3  10- 3 m
ข. 5  10- 3 m
ค. 7  10- 3 m
ง. 9  10- 3 m
1.6 ในการทดลองวั ดอั ตราส่วนประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนโดยวิธีของทอมสัน โดยครั งแรกให้รังสี
แคโทดเกิดการเบียงเบนในสนามแม่เหล็ก แต่เมือใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปเพือหักล้ างการเบียงเบนของรังสี
แคโทด กลั บปรากฏว่ารังสีแคโทดกลั บเบียงเบนมากยิ งขึ นผู ้ ท ํ าการทดลองควรจะทํ าอย่างไร
ก. กลั บทิศทางของสนามไฟฟ้า
ข. ลดความเข้มของสนามไฟฟ้า
ค. เพิ มความเข้มของสนามไฟฟ้า
ง. ลดความเข้มของสนามแม่เหล็ก
1.7 ในการทดลองหลอดตาแมว พบว่า ความเร็ วของอนุภาครังสีแคโทดมีค่าเท่ากับ 9  10 7 m / s เมือนํา
ขดลวดโซลินอยด์ทีทํ าให้เกิดสนามแม่เหล็ก . เทสลา ครอบลงบนหลอดตาแมว จงหาว่ารังสีแคโทด
จะวิ งเป็ นเส้นโค้งด้วยรัศมีเท่าไร (กํ าหนด me ของอนุภาครังสีแคโทดเท่ากับ .  10 11 C/kg )
ก. . ซม.
ข. . ซม.
ค. . ซม.
ง. . ซม.
1.8 ในการทดลองตามแบบของมิลลิแกน พบว่าหยดนํ ามั นหยดหนึงลอยนิ งอยู่ได้ระหว่างแผ่นโลหะขนาน
สองแผ่น ซึ งห่างกัน 0.8 cm โดยมีความต่างศั กย์ ระหว่างแผ่นเท่ากับ12,000 V ถ้ าหยดนํ ามั นมีประจุ
ไฟฟ้า 8  10 – 19 C จะมีน ํ าหนักเท่าไร
ก. 1.2  10 – 12 N

ข. 2.2  10 – 12 N

ค. 3.2  10 – 12 N

ง. 4.2  10 – 12 N

1.9 ในการทดลองหยดนํ ามั นของมิลลิแกน หยดนํ ามั นมีมวล6.4  10 – 14 kg ลอยนิ งอยู่ระหว่างแผ่นโลหะ
สองแผ่น ซึ งมีความต่างศั กย์10,000 V อยู่ห่างกัน 1 cm จํ านวนอิเล็กตรอนซึ งแฝงอยู่ในหยดนํ มัา นมี
จํ านวนเท่าไร
ก. 4 ตัว
ข. 6 ตัว
ค. 8 ตัว
ง. 12 ตัว
1.10 ในการทดลองเรื องหยดนํ ามั นของมิลลิแกน ถ้ าใช้ความต่างศั กย์ ไฟฟ้า
โวลต์ หยดนํ ามั นมีมวล
 10 -16 kg ระยะห่ างระหว่างแผ่ นขั วโลหะเท่ากั บ . เซนติเมตร ทํ าให้หยดนํ ามั นอยู่นิ ง หยด
นํ ามั นได้รับอิเล็กตรอนกีตัว
ก. ตัว
ข. ตัว
ค. ตัว
ง. ตัว
1.11 ในการทดลองเรื องหยดนํ ามั นของมิลลิแกน พบว่าถ้ าองการใช้
ต้
โวลต์ หยดนํ ามั นซึ งมีมวล
.  10 -15 kg ลอยนิ งอยู่ระหว่างแผ่นโลหะ แผ่น ซึ งวางขนานห่างกัน . เซนติเมตร
ถ้ าใช้ความต่างศั กย์ ระหว่างแผ่นโลหะ
โวลต์ ถ้ าอิเล็กตรอนมีประจุ . 10 -19 C และ
ความเร่ งเนืองจากแรงดึงดูดของโลกเท่ากับ m/s2 หยดนํ ามั นนี จะมีอิเล็กตรอนเกาะอยู่กีตัว
ก. ตัว
ข.
ตัว
ค.
ตัว
ง. , ตัว
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1.12 ในการทดลองของมิลลิแกน เมือทํ าให้หยดนํ ามั นมวล .  10 -14 kg ลอยหยุดนิ งระหว่างแผ่นโลหะ
ขนานซึ งวางห่างกัน ซม. โดยแผ่นบนมีศ ั กย์ ไฟฟ้าสูงกว่าแผ่นล่างเท่ากับ
โวลต์ ถ้ าความเร่ ง
เนืองจากแรงดึงดูดของโลกเท่ากับ . m/s2 และอิเล็กตรอนมีประจุ .  10 -19 C จงคํ านวณหาว่า
หยดนํ ามั นนี มีอิเล็กตรอนอิสระแฝงอยู่กีตัว
ก.
ตัว
ข.
ตัว
ค.
ตัว
ง.
ตัว
1.13 หยดนํ ามั นมีมวล .  10 -30 กิโลกรัม และมีจ ํ านวนอิเล็กตรอนอิสระอยู่จ ํ านวนหนึ งลอยนิ งอยู่
ระหว่างแผ่นตัวนําขนาดทีมีสนามไฟฟ้าความเข้ม  - N/C ทิศแนวดิ ง มีอิเล็กตรอนอิสระกีตัว
อยู่บนหยดนํ ามั นดังกล่าว กํ าหนดประจุอิเล็กตรอนเป็ น- .  10 -19 คูลอมบ์
ก.
ตัว
ข.
ตัว
ค. , ตัว
ง. , ตัว
1.14 ในการทดลองเรื องหยดนํ ามั นของมิลลิแกนนั น พบว่าเมือเพิ มค่าความต่างศั กย์ จนถึงค่าสูงสุดของ
เครื องมือแล้ วไม่สามารถทํ าให้หยดนํ ามั นหยุดนิ งหรื อเคลือนทีในทิ
ศตรงข้ามกับเมือยั งไม่ให้ค่าความ
ต่างศั กย์ แสดงว่า
ก. หยดนํ ามั นมีประจุชนิดทีทํ าให้แรงเนืองจากสนามไฟฟ้ามีทิศทางเดียวกับแรงโน้มถ่วงของโลก
ข. สนามไฟฟ้ามีค่าน้อยเกินไป
ค. หยดนํ ามั นมีมวลมากเกินไป
ง. ถูกทุกข้อ
1.15 ในการทดลองหยดนํ ามั นของมิลลิแกน ปรากฏว่า เมือยั งไม่ใส่สนามไฟฟ้าเข้าไป หยดนํ ามั นจะตกลง
ด้วยความเร็ วคงทีค่าหนึ ง เมือใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปเพือจะให้หยดนํ ามั นลอยนิ งอยู่ก ับทีกลั บปรากฏว่า
หยดนํ ามั นกลั บตกลงด้ วยความเร็ วสูงกว่าเดิม เหตุผลต่อไปนี ข้อใดถูกต้อง
ก. หยดนํ ามั นมีประจุลบ
ข. ความเข้มของสนามไฟฟ้าตํ าเกินไป
ค. ความเข้มของสนามไฟฟ้าสูงเกินไป ง. ทิศทางของสนามไฟฟ้าสลั บกันกับทีควรจะเป็ น
2.1 ทอมสันทราบได้อย่างไรว่า รังสีแคโทดเป็ นอนุภาคทีมีประจุลบ
2.2 ทอมสันหาอั ตราส่วนระหว่างประไฟฟ้าต่อมวล ( ) ของรังสีแคโทดได้อย่างไร
2.3 มิลลิแกนหาประจุไฟฟ้า (e) ของอิเล็กตรอนบนหยดนํ ามั นได้อย่างไร
3.1 อิเล็กตรอนเคลือนทีด้วยความเร็ว .
เมตรต่อวินาที เข้าสู่บริ เวณสนามแม่เหล็กในทิศทางตั งฉาก
กับสนามแม่เหล็ก ปรากฏว่าอิเล็กตรอนเคลือนทีเป็ นวงกลมรัศมี . เมตร สนามแม่เหล็กทีใช้มีขนาด
เท่าใดกํ าหนดให้ประจุไฟฟ้าต่อมวลของอิเล็กตรอนเป็ น .
คูลอมบ์ต่อกิโลกรัม (1.6
)
3.2 ลํ าอิเล็กตรอนมีอ ั ตราเร็ ว .
เมตรต่อวินาที เคลือนทีในทิศทางตั งฉากกับสนามแม่เหล็กขนาด
.
เทสลาทํ าให้อิเล็กตรอนเคลือนทีในแนวโค้ง ดังรู ป จงหาขนาดและทิศทางของสนามไฟฟ้า
ในบริ เวณทีมีสนามแม่เหล็กตามรู ป ทีจะทํ าให้ล ํ าอิเล็กตรอนเคลือนทีตรงไปโดยไม่เบน(6.0
)
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3.3 ในการทดลองวั ดอั ตราส่วนประจุไฟฟ้าต่อมวลของอิเล็กตรอนq/m แบบทอมสัน ระยะระหว่างแผ่น
โลหะทีใช้เท่ากับ . มิลลิเมตร และความต่างศั กย์ ระหว่าแผ่นโลหะทั งสองเท่ากับ โวลต์ พบว่าถ้ า
ใช้สนามแม่เหล็กสมํ าเสมอขนาด .
เทสลา ตั งฉากกับสนามไฟฟ้าจะทํ าให้อิเล็กตรอนวิ งใน
แนวตรงระหว่างแผ่นโลหะทั งสอง และเมือตัดสนามไฟฟ้าออกอิเล็กตรอนจะวิ งเป็ นส่วนโค้งของ
วงกลมซึ งมีรัศมีเท่ากับ . เซนติเมตร ถ้ าโลหะแผ่นบนมีศ ั กย์ ไฟฟ้าเป็ นบวก จงแสดงทิศทางของ
สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก และหา
ก. อั ตราเร็ วของอิเล็กตรอน(1.9
)
ข. อั ตราส่วนประจุไฟฟ้าต่อมวลของอิเล็กตรอน(1.6
)
ค. ความต่างศั กย์ ทีใช้เร่ งอิเล็กตรอนจากหยุดนิ งจนมีอ ั ตราเร็ วเท่ากับข้อ (1.13
ก
)
3.4 หยดนํ ามั นมวล .
กิโลกรัม มีประจุบวกหยุดนิ งในสนามไฟฟ้าขนาด .
นิวตันต่อ
คูลอมบ์จงหาประจุไฟฟ้าบนหยดนํ ามั น ในกรณี นี สนามไฟฟ้าจะมีทิศทางใด(1.6
)
3.5 ในการทดลองของมิลลิแกน เมือใช้สนามไฟฟ้ามีทิศทางขึ นขนาด .
นิวตันต่อคูลอมบ์ จะทํ า
ให้หยดนํ ามั นมวล .
กิโลกรัม หยุดนิ งได้ จงหาว่าหยดนํ ามั นนี ได้รับหรื อเสียอิเล็กตรอนกีตัว
(
)
3.6 แผ่นโลหะสองแผ่นอยู่ห่างกัน . เมตร ความต่างศั กย์ ระหว่างแผ่นโลหะทั งสองเท่ากับ โวลต์
จงหา
ก. ขนาดของสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะ (2.0
)
ข. ประจุไฟฟ้าบนหยดนํ ามั นมวล .
กิโลกรัม ทีหยุดนิ งระหว่างแผ่นโลหะ(3.1
)
19.2 แบบจําลองอะตอม
19.2.1 แบบจําลองอะตอมของทอมสัน
ในปี พ.ศ.2447 ทอมสัน เสนอว่าอะตอมมีรูปร่ างเหมือนทรงกลม มีประจุบวกกระจายอย่างสมํ าเสมอ
ทั วอะตอม โดยอิเล็กตรอน(ประจุลบ)คละอยู่ด ้วย และมีจ ํ านวนเท่ากั บประจุบวก อะตอมเป็ นกลางทางไฟฟ้า
อะตอมแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะอิเล็กตรอนสั นแบบซิมเปิ ลฮาร์มอนิก
ข้ อสังเกต ทีแบบจํ าลองอะตอมของทอมสันตอบไม่ได้ คือ
. ทํ าไมประจุบวกรวมกันเป็ นเนื ออะตอมได้ทั งทีประจุบวกต้องออกแรงผลั กกัน
2. ถ้ าอิเล็กตรอนสั นแบบซิมเปิ ลฮาร์มอนิกจะให้สเปกตรัมแบบต่อเนืองแต่จากการทดลอง พบว่า
อะตอมให้สเปกตรัมแบบเส้น
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รู ป . แบบจํ าลองอะตอมของทอมสัน
19.2.2 แบบจําลองอะตอมของรัทเทอร์ ฟอร์ ด
รัทเทอร์ฟอร์ด ทํ าการทดลองยิงรังสีแอลฟา ให้ทะลุผ่านแผ่นทองคํ าเปลว แล้ ววั ดการกระเจิงของ
รังสีแอลฟา พบว่าอนุภาครังสีแอลฟาเกือบทั งหมดทะลุผ่านแผ่นทองคํ าเปลว โดยมีการเบียงเบนน้อยมากมี
อนุภาคส่วนน้อยทีเบนไปและเบนไปเป็ นมุมได้ถึงขนาด องศาหรื อมากกว่า องศา

รู ป . เครื องมือทีไกเกอร์และมาร์สเดนใช้ตรวจสอบแนวคิดของรัทเทอร์ฟอร์ด
สรุ ปแบบจําลองรัทเทอร์ ฟอร์ ด
. อะตอมเป็ นกลางทางไฟฟ้าโดยทีมีประจุบวกอั ดแน่นอยู่ตรงกลางเรี ยกว่านิวเคลียส และมีประจุ
ลบคืออิเล็กตรอนวิ งอยู่รอบ ๆ นิวเคลียสและห่างจากนิวเคลียสมาก
. รัทเทอร์ฟอร์ดคํ านวณพบว่าเส้นผ่าศูนย์ กลางของนิวเคลียสมีค่าประมาณ - – - เมตร แต่
อะตอมมีเส้นผ่าศูนย์ กลางประมาณ - เมตร แสดงว่าอะตอมมีขนาดใหญ่กว่านิวเคลียสมาก
. รัทเทอร์ฟอร์ดทดลองยิงอนุภาคแอลฟาเข้าไปตรง ๆ กับนิวเคลียสของทองคํ าพบว่าเกิดการ
สะท้อนกลั บเป็ นเส้นตรงแสดงว่าพลั งงานจลน์เท่ากับพลั งงานศั กย์ ไฟฟ้า
EK = EP
kQ1Q2
1
mv 2 =
2
R
ปัญหาทีเกิดกับแบบจําลองอะตอมของรัทเทอร์ ฟอร์ ด
. เหตุใดอิเล็กตรอนวิ งวนรอบนิวเคลียสได้โดยไม่สูญเสียพลั งงาน
. เหตุใดประจุไฟฟ้าบวกหลายประจุจึงรวมกันอยู่ภายในนิวเคลียสได้ทั งทีมีแรงผลั กระหว่างประจุ
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แบบฝึ กหัด .2
1.1 การทีรัทเธอร์ฟอร์ด ทํ าการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยั งแผ่นทองคํ าบาง แล้ วพบว่าโครงสร้างของ
อะตอมไม่เป็ นไปตามแบบของทอมสัน เนืองจากรัทเธอร์ฟอร์ด พบว่า
ก. อนุภาคแอลฟาเบนไปจากแนวเดิมทุกทิศทางเท่า ๆ กัน
ข. อนุภาคแอลฟาทั งหมดวิ งทะลุผ่านแผ่นทองคํ าไปในแนวเกือบเป็ นเส้นตรง
ค. อนุภาคแอลฟาบางส่วนเบนไปจากแนวเดิมเป็ นมุมใด ๆ ทั งทีส่วนใหญ่ผ่านไปในแนวตรง
ง. อนุภาคแอลฟาเกือบทั งหมดเบนไปจากแนวเดิมเป็ นมุมใด ๆ และบางทีมีการสะท้อนกลั บ
1.2 อนุภาคพลั งงานจลน์เท่ากันในข้อใดทีวิ งเข้าใกล้ นิวเคลียสของยูเรเนียมแล้ วมีโอกาสเบียงเบนไปจาก
แนวเดิมน้อยทีสุด
ก. โปรตอน
ข. แอลฟา
ค. อิเล็กตรอน
ง. นิวตรอน
1.3 ถ้ ายิงอนุภาคแอลฟาเข้าไปในนิวเคลียสของโลหะ ทางเดินของอนุภาคแอลฟาทีเป็ นไปได้คือ
ก. 1 และ 4 เท่านั น
ข. 2 และ 3 เท่านั น
ค. 3 และ 4 เท่านั น
ง. 1 , 2 , 3 และ 4
1.4 เมืออนุภาคแอลฟาวิ งตรงเข้าสู่นิวเคลียส อนุภาคแอลฟานั นจะหยุดก็ต่อเมืออนุภาคนั น
ก. มีพลั งงานรวมเป็ นศูนย์
ข. กระทบผิวนิวเคลียส
ค. กระทบกับอิเล็กตรอนในชั นใดชั นหนึ ง ง. มีพลั งงานศั กย์ เท่ากับพลั งงานจลน์ดิเม
1.5 รังสีแอลฟาเคลือนทีเฉียดนิวเคลียสของทองคํ า พลั งงานจลน์ของรังสีแอลฟา ณ ตํ าแหน่งทีเข้าใกล้
นิวเคลียสของทองคํ ามากทีสุดมีค่า
ก. ศูนย์
ข. มากทีสุด
ค. เท่าเดิม
ง. น้อยทีสุด
2.1 แบบจํ าลองอะตอมของทอมสันและรัทเทอร์ฟอร์ดต่างกันอย่างไร
2.2 เมือยิงอนุภาคแอลฟาตรงไปยั งนิวเคลียสของทองคํ า อนุภาคแอลฟาจะเคลือนทีช้าลงจนกระทั งหยุด ณ
ตํ าแหน่งทีห่างจากนิวเคลียส แล้ วเคลือนทีย้ อนกลั บทางเดิม จงอธิบายว่าเหตุใดจึงเป็ นเช่นนั น
2.3 เพราะเหตุใด แบบจํ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดยั งไม่ถูกต้องสมบูรณ์
3.1 เมืออนุภาคแอลฟาพุ่งตรงไปยั งนิวเคลียสของทองคํ า อนุภาคแอลฟาจะเคลือนทีช้าลงๆจนกระทั ง
หยุดนิ ง ณ ตํ าแหน่งหนึ งทีห่างจากนิวเคลียสแล้ วเคลือนทีย้ อนกลั บทางเดิม จงหาว่าถ้ าอนุภาคแอลฟา
ทีเคลือนทีด้วยอั ตราเร็ว .
เมตรต่อวินาที จะเข้าใกล้ นิวเคลียสของทองคํ ามากทีสุดเป็ นระยะ
เท่าใด (กํ าหนดให้เลขอะตอมของทองคํ าเท่ากับ และมวลของอนุภาคแอลฟาเท่ากับ .
)
(1.0
m)
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.3 การทดลองด้ านสเปกตรัม
.3. สเปกตรัมจากอะตอมของแก๊ส
เมือเราใช้เกรตติ งส่องดูแก๊สร้อนในหลอดบรรจุแก๊สชนิดต่างๆ เราจะพบเห็นว่าสเปกตรัมของ
แก๊สร้อนชนิดต่างๆ มีล ั กษณะเป็ นเส้นๆ ไม่ต่อเนืองกันแต่เส้นสว่างจะมีความยาวคลืนเรี ยงกันเป็ นกลุ่มอย่าง
มีระเบียบ เรี ยกว่า อนุกรม ( Series ) ดังรู ป

รู ป . ลั กษณะสเปกตรัมของแก๊สร้อน
ความยาวคลืนของสเปกตรัมของแก๊สไฮโดรเจนร้อนมี อนุกรมโดยมีชือเรี ยกตามนักวิทยาศาสตร์
ทีค้นพบสเปกตรัมแต่ละเส้นในอนุกรมนั น และสามารถคํ านวณหาค่าความยาวคลืนของสเปกตรัมแต่ละ
เส้นในอนุกรมต่างๆ ได้โดยใช้สมการ
1


เมือ



RH(

1
1
 2)
2
nf ni

แทน ความยาวคลืนของสเปกตรัม (m)
RH แทน ค่านิจของริ ดเบอร์ก = 1.1 x 107 m-1


nf แทน ชั นตอนก่อน
ni แทน ชั นตอนหลั ง
ตารางที . แสดงอนุกรมของสเปกตรัมชุดต่างๆ ของไฮโดรเจน
ชื ออนุกรม
ไลมาน (Lyman)

ปี ทีค้ นพบ ส่ วนกลับของความยาวคลืน
1
1
1
 R (  )

1
n
H

2

2
i

nf
1

ni
ช่ วงของรั งสี
2, , ,... อั ลตราไวโอเลต ( UV )
, , ,... แสงทีตามองเห็นถึง UV

บั ลเมอร์ (Balmer)

1
1
1
 RH ( 2  2 )

2
ni

2

พาสเชน (Paschen)

1
1
1
 RH ( 2  2 )

3
ni

3

4, , ,...

แบรกเกต (Bracket)

1
1
1
 RH ( 2  2 )

4
ni

4

5, , ,... อินฟราเรด ( IR )

ฟุนด์ (Pfund)

1
1
1
 RH ( 2  2 )

5
ni

5

6, , ,...
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จากสมการของบัลเมอร์ เมือเราแทนค่า nf
ni = 3 จะได้  = 6,562.8
ni = 4 จะได้  = 4,861.3
ni = 5 จะได้  = 4,340.5
ni = 6 จะได้  = 4,101.7

=
0
A
0
A
0
A
0
A

2
เป็ นความยาวคลืนของแสงสีแดง
เป็ นความยาวคลืนของแสงสีน ํ าเงิน
เป็ นความยาวคลืนของแสงสีม่วง
เป็ นความยาวคลืนของแสงสีเหนือม่วง

รู ป . สเปกตรัมเส้นสว่างในอนุกรมบัลเมอร์ของอะตอมไฮโดรเจน
19.3.2 การแผ่รังสีของวัตถุดํา
วั ตถุทุกชนิดไม่ว่าจะร้อนหรื อเย็นจะมีการแผ่รังสีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา โดยทั วไปเราเข้าใจว่า
วั ตถุร้อนเท่านั นทีจะแผ่รังสีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา เพราะเรามั กจะพบคลืนแสงแผ่ออกมาจากวัตถุทีร้อน
เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ แสงจากการเผาถ่านไม้ หรื อแสงจากไส้หลอดทังสเตน เป็ นต้น แต่ความเป็ นจริ ง
แล้ ววั ตถุทีเย็นก็มีการแผ่รังสีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเช่นกัน เพียงแต่ความถีของคลืนอยู่ในช่วงของแสง
น้อยมาก ส่วนใหญ่จะอยู่ในย่านความถีของคลืนอินฟราเรด หากเรายืนอยู่ในห้องมืดร่ างกายเรามีอุณหภูมิ
ประมาณ 310 เคลวิน จะแผ่รังสี ของแสงมาน้อยไม่สามารถทําให้หอ้ งสว่างได้เพราะคลืนทีแผ่ออกมาโดย
ส่วนใหญ่อยู่ในย่านอินฟราเรด เราเรี ยกวั ตถุทีมีการแผ่รังสีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้านี ว่าวัตถุดํา (Black Body )
ปี ค.ศ. 1900 ฟลั งก์ได้สร้างภาพจํ าลองในการแผ่รังสีของวั ตถุด ํ าโดยถือว่าวั ตถุด ําประกอบด้วย
อะตอมคู่มากมายและอะตอมทุกคู่จะมีการสั นด้วยความถีธรรมชาติ เช่นเดียวกับการสั นของมวลผูกปลาย
สปริ ง จึงทํ าให้มีการแผ่รังสีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าอออกมา โดยพลังงานทีแผ่ออกมาจากวัตถุด ําแต่ละชนิ ดจะ
ขึ นอยู่ก ับแอมพลิจูดการสั นของอะตอม จํานวนอะตอมในวัตถุ โดยมีขนาดของพลังงานเป็ น E = hf,
2hf, 3hf, … ซึ งเราสามารถเขียนเป็ นสมการได้
E = n(hf)
n แทน เป็ นตัวเลขจํ านวนเต็มบวก โดย n = 1, 2, 3, . . .
f แทน ความถีธรรมชาติการสั นของอะตอมคู่ ( Hz )
h แทน ค่านิจของแพลงค์ ( h = 6.63  10-34 J.s )
ดังนั นปริ มาณ hf หมายถึง ก้อนพลั งงานแสง ซึ งเรี ยกว่า ควอนตัม หรื อ โฟตอน ( เม็ดแสง)
อิเล็กตรอนโวลต์ (eV) เป็ นหน่วยวั ดพลั งงานสําหรับอนุภาคขนาดเล็กโดย eV = .  10 -19 จูล
พลั งงาน eV. จะเป็ นพลั งงานทีได้จากการเร่ งอิเล็กตรอนผ่านความต่างศั กย์ โวลต์ (เร่ ง
อิเล็กตรอนผ่านความต่างศั กย์ V โวลต์ จะทํ าให้อิเล็กตรอนมีพลั งงานเป็ นV อิเล็กตรอนโวลต์)
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แบบฝึ กหัด .3
.1 (ม.เชียงใหม่)จากการวิเคราะห์สเปกตรัมของธาตุไฮโดรเจน พบว่าชุดความถีของเส้นสเปกตรัมในช่วง
ทีสามารถมองเห็นได้ด ้วยตาเปล่านั นมีชือเรี ยกว่า
ก. Lyman series ข. Balmer series
ค. Paschen series
ง. Brackett series
.2 (Ent) ในช่วงระดับพลั งงานตํ าสุดสามระดับแรกของอะตอมไฮโดรเจน คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีควรพบ
จะอยู่ในชุดความถีทีเรี ยกว่า
ก. ชุดไลมานและชุดบาล์มเมอร์
ข. ชุดไลมานและชุดพาเชน
ค. ชุดบาล์มเมอร์และชุดพาเชน
ง. ชุดไลมาน ชุดบาล์มเมอร์ และชุดพาเชน
2.1 จงอธิบายความแตกต่างระหว่างสเปกตรัมเส้นสว่าง (line spectrum) สเปกตรัมต่อเนือง (continuous
spectrum) และสเปกตรัมดูดกลืน (absorption spectrum)
2.2 สเปกตรัมเส้นสว่างของไฮโดรเจนทีตามองเห็นมีกีเส้น และมีความยาวคลืนเท่าใด
2.3 พลั งค์อธิบายการแผ่รังสีของวั ตถุด ํ าโดยมีสมมติฐานอย่างไร สมมติฐานของพลั งค์สอดคล้ องหรื อ
ขัดแย้ งกับฟิ สิกส์ต ้นฉบับ
2.4 ค่าคงตั วพลั งค์คืออะไร มีความเกียวข้องกับความถีและควอนตัมของพลั งงานอย่างไร
3.1 จงใช้สูตรอนุกรมบัลเมอร์ ตามสมการ   b

n2 

 n2  22 



หาความยาวคลืนของสเปกตรัมเส้นสว่าง



ทีมองเห็นได้ทั ง เส้น(656.21, 486.08, 434.00 และ

. )

3.2 จงแสดงให้เห็นว่าสูตรของบัลเมอร์ สามารถเขียนอยู่ในรู ปสมการ =
.4 ทฤษฎีอะตอมของโบร์
โบร์ได้เสนอแบบจํ าลองอะตอมของไฮโดรเจนว่า อิเล็กตรอนจะเคลือนทีรอบนิวเคลียสในวงโคจร
บางวงทีเรี ยกว่าวงจรเสถียรได้โดยไม่แผ่คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าเมืออิเล็กตรอนเปลียนวงโคจรจะมีการรับหรื อ
ปล่อยพลั งงานบางค่าออกมาในรู ปของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าซึ งมีค่าตามสมมติฐานของพลั งค์
.4.1 ระดับพลังงานของอะตอม
ก. อิเล็กตรอนมีวงโคจรรอบนิวเคลียสเป็ นชั นๆ โดยในแต่ละวงโคจรจะมี
โมเมนตัมเชิงมุม ;
เมือ
ข. เมืออิเล็กตรอนเปลียนวงโคจรจะคายหรื อดูดพลั งงาน เป็ น ควอนตัม

เมือ

แทน พลั งงานของอิเล็กตรอนในวงโคจรก่อนเปลียนแปลง
E n แทน พลั งงานของอิเล็กตรอนในวงโคจรหลั งเปลียนแปลง
 E แทน พลั งงานทีอิเล็กตรอนได้ รับ ( E เป็ นลบ เปลียนวงโคจรจากวงในไปวงนอก)
พลั งงานทีอิเล็กตรอนปล่อยออกมา ( E เป็ นบวก เปลียนวงโคจรจากวงนอกไปวงใน)
E ni

fi
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จากทฤษฎีของโบร์ท ํ าให้แสดงได้ว่า อะตอมไฮโดรเจน จะมี
. รัศมีอะตอม ;

. อั ตราเร็ วของอิเล็กตรอน ;

. พลั งงานของอะตอม ;

ระดับพลั งงาน - . eV เป็ นระดับพลั งงานของอิเล็กตรอนอะตอมไฮโดรเจนวงในสุด เรี ยกว่า
สถานะพืน (ground state) ถ้ าอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลั งงานสูงกว่าสถานะพื นหรื อในวงโคจรทีn  2
เรี ยกสภาวะนี ว่า สถานะกระตุ ้น (excited state)
สถานะพืน (ground state) คือ สถานะปกติของออะตอมซึ งจะมีพลั งงานระดับตํ าสุดค่าหนึ ง โดย
ปกติอิเล็กตรอนจะอยู่ในระดับพลั งงานตํ าสุดค่านี จนกว่าจะได้รับพลั งงานจากภายนอกมากพอจึงจะขึ นไป
อยู่ในระดับพลั งงานทีสูงกว่า
สถานะกระตุ ้น (excited state) คือสภาพของอะตอมทีมีอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลั งงานสูงกว่า
สถานะพื น
อะตอมปกติอิเล็กตรอนจะมีพลั งงานอยู่ใน สถานะพื น (ground state) เมืออิเล็กตรอนได้รับ
พลั งงานจากภายนอกทีเหมาะสมจะขึ นไปอยู่บนวงโคจรใหม่ตามระดับขั นของพลั งงาน เรี ยกว่า สถานะ
กระตุ ้ น (excited state) ทันที (อิเล็กตรอนจะปฏิเสธการรับพลั งงานทีมีปริ มาณน้อยหรื อเกินกว่าความ
เหมาะสมของขั นพลั งงาน) อิเล็กตรอนจะอยู่ในสถานะกระตุ ้นไม่ได้และจะกระโดดกลั บลงมาทีสถานะพื น
โดยปล่อยควอนตัมของพลั งงานออกมาทีมีความถีและความยาวคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆ กัน
สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน จะเกิดจากการเปลียนวงโคจรของอิเล็กตรอน คํ านวณได้จาก
ความ สัมพั นธ์จากสูตร
หรื อใช้สูตร ΔE (หน่วยเป็ น eV) กับ λ (หน่วยเป็ นนาโนเมตร) จากสูตร
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1.

2.

3.

4.

5.

แบบฝึ กหัด .4.1
(เอ็นทรานซ์)ในแบบจํ าลองอะตอมของไฮโดรเจนของโบว์ รัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอนในสถานะn = 4
เป็ นกีเท่าของรัศมีวงโคจรในสถานะ n = 1
ก. เท่า
ข. เท่า
ค. เท่า
ง. เท่า
(เอ็นทรานซ์) อิเล็กตรอนตั วหนึ งถูกเร่ งด้วยความต่างศั กย์ . โวลต์ เข้าชนกับอะตอมของไฮโดรเจน
ทีอยู่ในสถานะพื น การชนครั งนี จะสามารถทํ าให้อะตอมไฮโดรเจนอยู่ในระดับพลั งงานสูงสุดในระดับn
เท่าใด ( พลั งงานงานสถานะพื นของไฮโดรเจน= - 13.6 eV )
ก.
ข.
ค.
ง.
(เอ็นทรานซ์) ตามทฤษฎีอะตอมของโบว์ ระดับพลั งงานของอะตอมไฮโดรเจนตํ าสุดเท่ากับ- . eV
ถ้ าอะตอมไฮโดรเจนถูกกระตุ ้นไปอยู่ทีระดับพลั งงานสูงสุดและกล ั บสู่สถานะพื นทีมีพลั งงานตํ าสุดโดย
การปล่อยโฟตอนออกมาด้ วยพลั งงาน . eV แสดงว่าอะตอมไฮโดรเจนถูกกระตุ ้ นไปทีระดับ
พลั งงานที n เท่ากับเท่าใด
ก.
ข.
ค.
ง.
(เอ็นทรานซ์) พลั งงานตํ าสุดของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนคือ - . eV ถ้ าอิเล็กตรอนเปลียน
สถานะจาก n = 3 ไปสู่สถานะ n = จะให้แสงทีมีพลั งงานควอนตัมมเท่าใด
ก. . eV
ข. . eV
ค. . eV
ง. . eV
(เอ็นทรานซ์) อะตอมไฮโดรเจน เมือเปลียนระดับพลั งงานจากสถานะ n = 3 สู่สถานะพื นจะให้โฟตอน
มีพลั งงาน .  - จูล และเมือเปลียนสถานะจาก n = สู่สถานะพื นจะให้โฟตอนพลั งงาน

.  - จูล ถ้ าต้องการกระตุ ้นให้อะตอมไฮโดรเจนให้เปลียนระดับพลั งงานจากn = 2 ไปยั ง
สถานะ n = จะต้องใช้แสงความถีเท่าใด
ก. . 
Hz ข. . 
Hz
ค. . 
Hz
ง. . 
Hz
6. (เอ็นทรานซ์) ในการกระตุ ้นให้อะตอมของไฮโดรเจนทีมีระดับพลั งงานตํ าสุด (- . eV ) ไปอยู่ที
ระดับพลั งงาน n = สเปกตัมเส้นทีมีความยาวคลืนสั นทีสุดจะมีพลั งงานเท่าใด
ก. . eV
ข. . eV
ค. . eV
ง. . eV
7. (เอ็นทรานซ์) อิเล็กตรอนอนุภาคหนึ งมีพลั งงานจลน์เท่ากับ eV ถูกจับไว้ ด ้วยโมเลกุลทีเป็ นไอออน
ถ้ าอิเล็กตรอนหลั งถูกจับอยู่ในระดับพลั งงาน– eV ในกระบวนการนี จะมีรังสีความยาวคลืนเท่าใด
ปล่อยออกมา
ก.
ηm
ข.
ηm
ค.
ηm
ง.
ηm
8. (เอ็นทรานซ์) สเปกตัมสีน ํ าเงิน (λ  440 ηm ) จากหลอดปรอท มาจากระดับพลั งงานสองระดับทีมี
พลั งงานต่างกันเท่าใด
ก. . eV
ข. . eV
ค. . eV
ง. . eV
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9. (เอ็นทรานซ์) ความยาวคลืนของเส้นสเปกตัมของไฮโดรเจนเส้นแรก (ทีมีความยาวคลืนมากทีสุด)
ในอนุกรมบัลเมอร์คือ
ηm โฟตอนทีสามารถทํ าให้อะตอมไฮโดรเจน จากสถานะพื นแตกตั วเป็ น
อิออนได้พอดี ควรจะต้องมีความยาวคลืนเท่าใด
ก.
ηm
ข.
ηm
ค.
ηm
ง.
ηm
10. (เอ็นทรานซ์) สเปกตัมเส้นสว่างของอะตอมไฮโดรเจน เส้นสว่างลํ าดับแรกทีเราเห็นชัดเจนมีความยาว
คลืนมากทีสุดคือ
ηm ในอนุ กรมบั ลเมอร์ เส้นสว่างลํ าดั บทีสองจะมีความยาวคลืนเท่าใด
ก.
ηm
ข.
ηm
ค.
ηm
ง.
ηm
11. (เอ็นทรานซ์) ในอนุกรมบัลเมอร์ สเปกตัมเส้นสว่างของอะตอมไฮโดรเจนเส้นแรกคือ ηm
อยากทราบว่า โฟตอนทีจะทํ าให้อิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนจากสถานะn = 2 หลุดออกจาก
อะตอมได้พอดีมีค่าความยาวคลืนเท่าใด
ก.
ηm
ข.
ηm
ค.
ηm
ง.
ηm
.4.2 การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์
1. ฟรังก์และเฮิร์ตซ์ได้ท ํ าการทดลองเรื องการชนกั นของอะตอมต่างๆ โดยใช้ประจุอิเล็กตรอนกับ
อะตอมของปรอท
2. เมืออิเล็กตรอนชนกับอะตอมของปรอทจะทํ าให้เกิดการถ่ายเทพลั งงานจากอิเล็กตรอนไปยั งอะตอม
และพลั งงานทีอะตอมได้รับจะถ่ายทอดต่อไปยั งอิเล็กตรอนในอะตอมอีกต่อหนึ ง ถ้ าพลั งงานมากพอทีจะทํ า
ให้เกิดอิเล็กตรอนหลุดออกมาเป็ นอิสระแสดงว่าเกิดการ Ionization
3. จากการทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ พบว่า
3.1 ถ้ าพลั งงานจลน์ทีอิเล็กตรอนตํ ากว่า4.9 eV (ความต่างศั กย์ ทีใช้เร่ งอิเล็กตรอนตํ ากว่า4.9 V)
การชนระหว่างอิเล็กตรอนและอะตอมของปรอทจะเป็ นการชนแบบยืดหยุ่น (elastic collision) คือ Ekก่อน
ชนเท่ากับ Ek หลั งชนนั นแสดงว่า อิเล็กตรอนไม่สามารถทํ าให้อะตอมของปรอทเปลียนระดับพลั งงานจาก
Ground State ได้ เพราะอะตอมของปรอทไม่สามารถดูดกลืนพลั งงานจลน์ทีตํ ากว่า 4.9 eV ได้
3.2 เมือเพิมพลั งงานจลน์ของอิเล็กตรอนเป็ น 4.9 eV ทํ าให้อะตอมของปรอทเปลียนระดับพลั งงาน
จาก Ground State (E1) ไปยั ง Excited State (E2) ครั งแรกสุดของการกระตุ ้นได้
3.3 ถ้ าเพิ มพลั งงานจลน์ของอิเล็กตรอนขึ นไปอีก ก็จะกระตุ ้นอะตอมของปรอทอะตอมทีสอง และ
อะตอมทีสามได้อีกเรื อยๆ แต่ทุกอะตอมของปรอทยั งคงต้ องการพลั งงานจลน์ 4.9 eV เหมือนเดิม
3.4 ถ้ าอะตอมของปรอททีถูกกระตุ ้ นไปอยู่ในระดับพลั งงานE2 และจะเปลียนระดับพลั งงานเข้าสู่
ระดับพลั งงานGround State (E1) จะต้องปลดปล่อยพลั งงานออกมาในรู ปคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ งเรี ยกว่า
Photon มีพลั งงานเท่ากับ4.9 eV
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3.5 ฟรังก์และเฮิร์ตซ์ สรุ ปการทดลองว่า ในการชนระหว่างอิเล็กตรอนกับอะตอมจะดูดกลืน
พลั งงานได้เพียงบางจํ านวนเท่านั นซึ งชี ให้เห็นว่าระดับพลั งงานของอะตอมไม่ต่อเนืองกันเป็ นไป
ตามทฤษฎีของโบร์ คือ 4.9 , 6.7 , และ 10.4 eV ดังรู ป 19.11

รู ป . การรับพลั งงานของอะตอมของปรอท
แบบฝึ กหัด .4.2
. (เอ็นทรานซ์) การทดลองของฟรังและเฮิรตซ์ ให้ผลสรุ ปทีสําคัญ ข้อใด
ก. อิเล็กตรอนชนกับอะตอมแบบยืดหยุ่นเป็ นส่วนใหญ่
ข. อิเล็กตรอนชนกับอะตอมแบบไม่ยืดหยุ่น
ค. อะตอมมีระดับพลั งงานเป็ นชั น ๆ
ง. กระแสไฟฟ้าผ่านก๊าชทีความดันตํ าได้
2. (เอ็นทรานซ์) ตามการทดลองของฟรังและเฮิรตซ์ ข้อสรุ ปใดไม่จริ ง
ก. อิเล็กตรอนทีมีพลั งงานน้อยกว่า . eV จะมีการชนแบบยืดหยุ่นกับอะตอมของไอปรอท
ข. อิเล็กตรอนทีมีพลั งงานมากกว่า . eV จะสูญเสียพลั งงานส่วนหนึ งให้ก ับอะตอมของไอปรอท
ค. อะตอมของไอปรอทมีค่าพลั งงานระดับพื นเท่ากับ . eV
ง. อะตอมของไอปรอทมีค่าพลั งงานเป็ นชั น ๆ ไม่ต่อเนือง
19.4.3 รังสีเอ็กซ์ (X – ray)
เริ นต์เกน (Wilhelm Konrad Roentgen ) นักฟิ สิกส์ชาวเยอรมั น ได้พบรังสีเอกซ์ โดยบังเอิญ ในปี
พ.ศ. 2438 (ค.ศ. 1895 ) ในขณะทีกํ าลั งทดลองเกียวกับรังสีแคโทด เริ นท์เกน คลุมหลอดทดลองด้วยกระดาษ
ดํ าในห้องทดลองทีมืด ขณะทีประจุเคลือนทีในหลอด เขาสังเกตเห็นแสงเรื องขึ นบริ เวณโต๊ะทีทํ าการ
ทดลอง แสดงว่าจะต้องมีรังสีบางชนิดทีมองไม่เห็นและสามารถทะลุออกมาจากหลอดแคโทด ซึ งแสดงว่า
มีอ ํ านาจทะลุทะลวงสูง รังสีนี เขาตั งชือว่า X – ray
คุณสมบัติของรังสีเอกซ์
. ไม่เบียงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
. เป็ นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีมีความยาวคลืนสั นมาก
. มีอ ํ านาจทะลุทะลวงสูง
. ทํ าให้ก๊าซแตกตัวเป็ นไอออนได้
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. ทํ าให้สารเรื องแสงเกิดสารเรื องแสงได้
. ทํ าปฏิกิริยากับแผ่นฟิ ล์ม
. รังสีเอกซ์มีอ ั นตรายและทํ าลายเซลล์ของสิ งมีชีวิตได้
. เมือรังสีเอกซ์ กระทบบนแผ่นโลหะสามารถทํ าให้เกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ กได้
การเกิดรังสีเอกซ์
การเกิดรังสีเอกซ์เกิดจากอิเล็กตรอนวิ งเข้าชนอะตอมของเป้าทังสเตนแล้ วหยุด จะปลดปล่อยรังสี
เอกซ์ทมีี พลั งงานสูงสุด หรื อเมืออิเล็กตรอนเคลือนทีช้าลงจะปลดปล่อยพลั งงานค่าต่างๆ เมืออิเล็กตรอนวิ ง
ชนอะตอมของเป้าแล้ วหยุด พลั งจลน์ทั งหมดของอิเล็กตรอนจะเปลียนเป็ นพลั งงานคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าใน
รู ปของรังสีเอกซ์ ดังนั น
Ekmax = eV = hfmax
eV =
 min

เมือ

 min

=

hc
λ min
hc
eV

หรื อ

 min

=

1240
V

ηm

แทน ความยาวคลืนของรังสีเอกซ์ (m)

h แทน ค่าคงตังของแพลงค์

= 6.6  10-34 J/s

e แทน ประจุของอิเล็กตรอน = 1.6  10-19 C
V แทน ความต่างศั กย์ ทีใช้เร่ งประจุ (V)
c แทน ความเร็ วแสง = 3.0  108 m/s
แบบฝึ กหัด .4.3
1. (ม.เชียงใหม่) เมือผ่านรังสีเอกซ์เข้าไปในสนามแม่เหล็ก หรื อสนามไฟฟ้าแล้ ว รังสีเอกซ์
ก. ไม่มีการเบียงเบนในทิศทางใด ๆ ในสนามนั น ๆ
ข. เบียงเบนเข้าหาขั วบวกของสนามแม่เหล็กหรื อสนามไฟฟ้านั น
ค. เบียงเบนเข้าหาขั วลบของสนามแม่เหล็กหรื อสนามไฟฟ้านั น
ง. มีการเคลือนทีเป็ นรู ปคลืนไซน์
2. (ม.สงขลา) ข้อความต่อไปนี ข้อใดถูก
. ลํ ารังสีแคโทดคือลํ าอนุภาคอิเล็กตรอน
. รังสีเอกซ์ต่อเนืองและรังสีเอกซ์เฉพาะตัวต่างเป็ นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า
. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ กแสดงคุณสมบัติแบบคลืน
ก. และ
ข. และ
ค. และ
ง. เท่านั น
3. (เอ็นทรานซ์)หลอดรังสีเอกซ์หลอดหนึ ง มีความต่างศั กย์ ระหว่างขั วแอโนดและแคโทด , โวลต์
จงหาว่ารังสีเอกซ์ทีผลิตได้จะมีความยาวคลืนสั นทีสุดเท่าไร
ก. . ηm
ข. . ηm
ค. . ηm
ง. . ηm
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4. (ม.เชียงใหม่) อิเล็กตรอนถูกเร่ งในหลอดโทรทัศน์ด ้ วยความต่างศั กย์ ประมาณ , โวลต์ เมือ
อิเล็กตรอนกระทบจอโทรทัศน์ คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีแผ่จากจอโทรทัศน์มีความยาวคลืนได้สั นสุดคือ
ก. .  10 -9 m
ข. .  10 - m
ค. .  10 - m
ง. .  10 - m
5. (เอ็นทรานซ์) เครื องมือผลิตรังสีเอกซ์เครื องหนึ งมีความต่างศักย์ ระหว่างแคโทดและเป้าเป็น
18,000 โวลต์ ความยาวคลืนทีสั นทีสุดของรังสีเอกซ์ทีได้เท่าไร
ก. .  10 - m
ข. .  10 - m
ค. .  10 - m
ง. .  10 - m
19.4.4 ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบว์
1. ทฤษฎีอะตอมของโบว์สามารถอธิบายถึงการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนและสเปกตรัมของอะตอม
ไฮโดรเจนได้ แต่ไม่สามารถอธิบายการจั ดเรี ยงอิเล็กตรอนและสเปกตรัมของอะตอมอืนๆ ได้
. ทฤษฎีอะตอมของโบว์ไม่สามารถอธิบายได้ว่าอิเล็กตรอนทีโคจรรอบนิวเคลียสด้วยความเร่ ง
เพราะสาเหตุใดไม่แผ่คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา
. ทฤษฎีอะตอมของโบว์ไม่สามารถอธิบายได้ว่า เพราะสาเหตุใดอะตอมทีอยู่ในสนามแม่เหล็กเส้น
สเปกตรัมเส้นหนึ งๆ แยกออกเป็ นหลายเส้นได้ด ังรู ป

รู ป . สเปกตรัมเส้นเมืออะตอมอยู่ในสนามแม่เหล็ก
แบบฝึ กหัด .4
.1 โบร์ได้ต ั งสมมติฐานสองข้อเพือใช้ก ับแบบจํ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด สมมติฐานทั งสองข้อ
กล่าวว่าอย่างไร
.2 จงอธิบายระดับพลั งงาน สถานะพื นและสถานะถูกกระตุ ้น
.3 อะตอมของไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนหนึ งตัว แต่เหตุใดสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนจึงมีหลายเส้น
.4 จูลและอิเล็กตรอนโวลต์เป็ นหน่วยของอะไร หน่วยทั งสองมีความสัมพั นธ์ก ันอย่างไร
.5 จงอธิบายความหมายของพลั งงานยึดเหนียว ถ้ าต้องการทํ าให้อิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนหลุด
จากอะตอมต้องใช้พลั งงานเท่าใด
.6 การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ แสดงให้เห็นว่าพลั งงานของอะตอมมีค่าเป็ นขั นไม่ต่อเนืองก ั น ยั งมี
ปริ มาณอืนทีมีค่าไม่ต่อเนืองอีกหรื อไม่ จงยกตัวอย่าง
.7 จงอธิบายการเกิดรังสีเอกซ์โดยหลอดรังสี
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.8 การทดลองหรื อปรากฏการณ์ใดบ้างทีสนับสนุนว่าอะตอมมีพลั งงานเป็ นขั นๆ
2.1 จงหาความถีของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีถูกดูดกลืนหรื อเปล่งออกมาจากอะตอมไฮโดรเจนเมืออะตอม
เปลียนระดับพลั งงานจากn = 1 ไปยั ง n = 3 และจาก n = 6 ไปยั ง n = 3 (2.92
)
2.2 จากทฤษฎีอะตอมของโบร์ จงหารัศมีวงจรและอั ตราเร็วของอิเล็กตรอนในวงจรทีn = 2 และหาความถี
ของอิเล็กตรอนทีโคจรรอบนิวเคลียสในวงโคจรนี (2.12
m, 1.09
)
2.3 ความยาวคลืนของเส้นสเปกตรัมสีแดงในอนุกรมบัลเมอร์ของสเปกตรัมไฮโดรเจนมีค่า . นาโน
เมตร ผลต่างของระดับพลั งงานสองระดับทีทํ าให้กิเ ดเส้นสเปกตรัมสีแดงเส้นนี มีค่ากีอิเล็กตรอนโวลต์
( . eV)
2.4 ระดับพลั งงานของอะตอมไฮโดรเจนตั งแต่n = 1 ถึง n = ∞ แสดงดังรู ป
ก. อะตอมไฮโดรเจนมั กอยู่ในสถานะทีn มีค่าเท่าใด
ข. สเปกตรัมเส้นหนึ งมีพลั งงานเท่ากับ . อิเล็กตรอนโวลต์ สเปกตรัมเส้นนี เกิดจากระดับใดไปสู่
ระดับใด
ค. เส้นสเปกตรัมในข้อ ข. อยู่ในอนุกรมใดและ มีความยาวคลืนเท่าใด ตามองเห็นหรื อไม่( 435 nm )

2.5 อิเล็กตรอนตัวหนึ งโคจรรอบนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจน โดยมีn = 3 จงหา
ก. รัศมีของวงโคจร ( 4.8  10-10 m )
ข. ถ้ าอิเล็กตรอนกลั บสู่สถานะพื น จะปล่อยคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีมีความยาวคลืนเท่าใด
(103 ,659 ,122 nm )
2.6 ในการทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์พบว่า นอกจากอะตอมปรอทจะดูดกลืนพลั งงาน . อิเล็กตรอน
โวลต์ แล้ วยั งดูดกลืนพลั งงานปริ มาณอืนๆ เช่น . และ . อิเล็กตรอนโวลต์อีกด้วย ในการชนกัน
ระหว่างอิเล็กตรอนกับอะตอมปรอท ถ้ าอิเล็กตรอนทีเข้าชนมีพลั งงานเป็ น . , 6.0 , 9.0 และ .
อิเล็กตรอนโวลต์ ตามลํ าดับในแต่ละกรณี จงหาความยาวคลืนของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีอะตอมปรอท
เปล่งออกมาเมือกลั บสู่สภานะพื นตามเดิม ( . nm , 185.5 nm , 119.5 nm )
2.7 ถ้ าความต่างศั กย์ ซึ งใช้เร่ งอิเล็กตรอนในหลอดกํ าเนิดรังสีเอกซ์มีค่าเท่ากับ , โวลต์ จงหาพลั งงาน
สูงสุดของรังสีเอกซ์ทีเปล่งออกมาจากหลอดนี ( .  10-15 J )
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2.8 อิเล็กตรอนถูกเร่ งในหลอดรังสีเอกซ์จนมีพลั งงานจลน์สูงสุดเท่ากับ กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ เข้ากะทบ
เป้าโลหะและปล่อยรังสีเอกซ์ออกมา จงหา
ก. พลั งงานสูงสุดของรังสีเอ็กซ์ในหน่วยจูล ( .  - J )
ข. ความต่างศั กย์ ทีใช้เร่ งอิเล็กตรอน ( .  104 V )
ค. ความถีสูงสุดของรังสีเอ็กซ์ ( .  1018 Hz )
2.9 อิเล็กตรอนในหลอดภาพโทรทัศน์สีถูกเร่ งด้ วยความต่างศั กย์ กิโลโวลต์ เมืออิเล็กตรอนกระทบ
จอภาพจะมีรังสีเอ็กซ์เกิดขึ น จงหาความถีสูงสุดและความยาวคลืนทีน้อยทีสุดของรังสีเอ็กซ์ทีเกิดขึ น
( .  1018 Hz , 5.18  10-11 m)
19.5 ทวิภาพของคลืนและอนุภาค (Ware-Particle dualify)
1. เราทราบว่าแสงแสดงคุณสมบัติเป็ นคลืนเพราะ แสดงการเลี ยวเบนและการแทรกสอด
2. จากปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก ไอน์สไตน์คิดว่า โฟตอนเป็ นอนุภาค
3. มิลลิแกนทดลองและสรุ ปว่า แสงเป็ นอนุภาค
4. เดอ บรอยล์ (de Broglie) ให้แนวคิดว่า “ถ้ าแสงแสดงคุณสมบัติคู ่เป็ นได้ ทั งอนุภาคและคลืนแล้ว
สสารทั งหลายแสดงคุณสมบัติของคลืนได้ เนืองจากสสารประกอบด้ วยอนุภาค”
.5.1 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric Effect)
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก คือ ปรากฏการณ์ทีฉายแสงทีมีความถีสูงตกกระทบผิวโลหะแล้ วทํ าให้
เกิดประจุไฟฟ้าลบ(อิเล็กตรอน) หลุดออกมาจากโลหะได้ อิเล็กตรอนทีหลุดออกมาเรี ยกว่า โฟโตอิเล็กตรอน
ผลการศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก สรุ ปได้ ด ังนี
. โฟโตอิเล็กตรอนจะเกิดขึ น เมือแสงทีตกกระทบโลหะมีความถีไม่น้อยกว่าค่าความถีคงตัวค่าหนึ ง
เรี ยกว่า ค่าความถีขีดเริ ม ( f0 )
. จํ านวนโฟโตอิเล็กตรอนจะเพิ มขึ น เมือแสงทีใช้มีความเข้มแสงมากขึ น
. พลั งงานจลน์สูงสุด Ek(max) ของอิเล็กตรอนไม่ขึ นกับความเข้มแสง แต่ขึ นกับค่าความถีแสง
. พลั งงานจลน์สูงสุดมีค่าเท่ากับความต่างศั กย์ หดยั
ยุ ง
แสงมีสมบัติเป็ นก้อนพลั งงาน (photon) เมือกระทบกับผิวโลหะจะถ่ายโอนพลั งงานให้ก ับ
อิเล็กตรอนของโลหะทั งหมดhf พลั งงานส่วนหนึ ง (hf0) ทํ าให้อิเล็กตรอนหลุดจากผิวโลหะได้ ซึ งเท่ากับ
พลั งงานยึดเหนียวอิเล็กตรอนของโลหะ เรี ยกว่า (work function) ใช้สัญลั กษณ์ (W) และพลั งงานทีเหลือ
เปลียนเป็ นพลั งงานจลน์ของอิเล็กตรอนซึ งเท่ากับพลั งงานทีใช้หยุดยั งอิเล็กตรอนนั นeV( s ) ตามสูตร
E = hf - W
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โดยพลั งงานของอิเล็กตรอนจะอยูในรู
่ ป E=

1
mv 2
2

หรื ออาจวั ดของความต่างศั กย์ หยุดยั ง(VS

คือความต่างศั กย์ ทีใช้หยุดอิเล็กตรอนได้พอดี)ซึ งจะได้ว่า E = eVS (จูล) = VS (eV)
สมการของพลั งงานโฟโตอิเล็กตรอนจึงเขียนได้เป็ น
Ekmax = eVS = hf - W
eVS = hf - hf0
VS = ( he ) f - ( he ) f0
VS =
กราฟระหว่าง VS กับ f จากสมการ VS =

h
( )
e

f



h
( )
e

f



เมือ W = hf0

W
e

W
e

จะได้ ความชันกราฟ =

h
e

จุดตัดแกนนอน = f0 (ความถีขีดเริ ม)
จุดตัดแกนตั ง =  We
หมายเหตุ กรณี ต ้องการหาจํ านวนของโฟตอนจะหาได้จาก

แบบฝึ กหัด .5.1
. (เอ็นทรานซ์) จากการทดลองเพือศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก ข้อสรุ ปต่อไปนี ข้อใดถูกต้อง
. พลั งงานสูงสุดของอิเล็กตรอนขึ นอยู่ก ับความเข้มของแสงเท่านั น
. สําหรับแสงทีมีความถีสูงกว่าความถีขีดเริ ม จํ านวนโฟโตอิเล็กตรอนจะเพิ มมากขึ นเป็ นปฏิภาคกับ
ความถีทีเพิ มขึ น
. เนืองจากแสงมีสมบัติเป็ นคลืนเมือมีความเข้มสูงก็จะมีพลั งงานมาก ทํ าให้โฟโตอิเล็กตรอนมี
พลั งงานมากด้วย
. เมือแสงทีตกกระทบโลหะมีความถีสูงกว่าความถีขีดเริ มจะเกิดโฟโตอิเล็กตรอนขึ น
ก. ข้อ และ
ข. ข้อ และ
ค. ข้อ เท่านั น
ง. คํ าตอบเป็ นอย่างอืน
. (ม.เชียงใหม่) จากการศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก สรุ ปได้ว่า
ก. เมือแสงมีความถีเท่ากับความถีขีดเริ ม ตกกระทบทีผิวโลหะ จะไม่มีอิเล็กตรอนหลุดจากผิวโลหะ
ข. แสงทีมีความถีค่าเดียวตกกระทบผิวโลหะต่างชนิดกัน จะให้โฟโตอิเล็กตรอนทีมีพลั งงานจลน์
สูงสุดเท่ากัน
ค. เมือเพิ มความเข้มแสงทีตกกระทบผิวโลหะ กระแสโฟโตอิเล็กตรอนจะมีค่าเพิ มขึ น
ง. เมือเพิ มความเข้มแสงทีตกกระทบผิวโลหะจํ านวนโฟโตอิเล็กตรอนจะเท่าเดิมแต่มีพลั งงานสูงขึ น
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3. (ม.ขอนแก่น)เป็ นทีทราบกันแล้ วว่า อิเล็กตรอนในโลหะสามารถเคลือนทีได้อย่างอิสระ และมั กจะพบ
เสมอว่าอิเล็กตรอนจะเคลือนทีอยู่ตามบริ เวณผิวของโลหะ เหตุทีอิเล็กตรอนไม่เคลือนทีต่อไปในอากาศ
เพือหนีออกจากโลหะเพราะ
ก. อากาศไม่เป็ นตั วนําไฟฟ้า
ข. อิเล็กตรอนมีพลั งงานน้อยกว่าพลั งงานยึดเหนียวของโลหะ
ค. อากาศมีแรงเสียดทานมาก
ง. อิเล็กตรอนถูกอะตอมของโลหะยึดจับไว้
4. (ม.เชียงใหม่) พลั งงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนนั น
ก. ไม่ขึ นกับความเข้มของแสงทีมาตกกระทบ
ข. ขึ นกับกํ าลั งหนึ งของความเข้มของแสงทีมาตกกระทบ
ค. ขึ นกับกํ าลั งสองของความเข้มของแสงทีมาตกกระทบ
ง. ขึ นกับรากทีสองของความเข้มของแสงทีมาตกกระทบ
. (ม.เชียงใหม่) กํ าหนดให้ฟังก์ชั นงานของแทนทาลั มและทองคํ าเป็ น . eV และ . eV ตามลํ าดับ
อยากทราบว่าต้องการฉายแสงทีมีความยาวคลืน
ηm ลงไปบนวั ตถุใดจึงจะเกิดปรากฏการณ์โฟโต
อิเล็กทริ ก
ก. ไม่เกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก
ข. แทนทาลั ม
ค. ทองคํ า
ง. แทนทาลั มและทองคํ า
. (เอ็นทรานซ์) โลหะสามชนิดประกอบด้วย ซีเซียม (Cs) แบเรี ยม (Ba) และแคลเซียม (Ca) มีฟังก์ชันงาน
เป็ น . , . และ . อิเล็กตรอนโวลต์ตามลํ าดับ ถ้ มา ีแสงความยาวคลืน นาโนเมตร ตกกระทบ
บนโลหะทั งสาม โลหะชนิดใดจะแสดงปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก
ก. Cs
ข. Cs และ Ba
ค. Cs , Ba และ Ca
ง. ไม่เกิดเลย
. จงหาค่าความต่างศั กย์ ทีใช้ในการหยุดโฟโตอิเล็กตรอนทีมีพลั งงานจลน์สูงสุดจากแผ่นโลหะแบเรี ยม
เมือมีแสงความยาวคลืน
นาโนเมตร ตกกระทบ กํ าหนดให้ฟังก์ชั นงานของแบเรี ยมเป็ น .
อิเล็กตรอนโวลต์ และผลคูณระหว่างค่าคงตัวฟลั งค์ก ับความเร็ วแสงในสุญญากาศ
eV- ηm
ก. . โวลต์
ข. . โวลต์
ค. . โวลต์
ง. . โวลต์
. (เอ็นทรานซ์) เมือฉายรังสีอุลตราไวโอเลตทีมีความยาวคลืน
นาโนเมตร ไปทีผิวโลหะชนิดหนึ งที
มีค่าพลั งงานยึดเหนียว . eV โฟโตอิเล็กตรอนทีหลุดจากผิวโลหะจะมีพลั งงานจลน์เท่าใด
ก. eV
ข. . eV
ค. . eV
ง. . eV
. (เอ็นทรานซ์) โลหะชนิดหนึ งมีค่าพลั งงานยึดเหนียวเท่ากับ . eV ถ้ ามีแสงทีมีความยาวคลืน ηm
มากระทบ พลั งงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนทีออกมาจะมีค่าเท่าใด
ก. . eV
ข. . eV
ค. . eV
ง. . eV
10. (เอ็นทรานซ์) ในการทดลองเรื องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก ใช้แสงความถี  10 14 Hz ตกกระทบ
ผิวโลหะทีมีค่าฟังก์ชั นงานเท่ากับ . eV จงหาความต่างศั กย์ หยุดยั งของโฟโตอิล็เกตรอนนี
ก. . โวลต์
ข. . โวลต์
ค. . โวลต์
ง. . โวลต์
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. (เอ็นทรานซ์) เมือให้แสงทีมีความยาวคลืน ηm ตกกระทบผิวโลหะชนิดหนึ ง ปรากฏว่าต้องใช้
ความต่างศั กย์ ในการหยุดยั งโฟโตอิเล็กตรอนเท่ากับ . โวลต์ ถ้ าต้องการให้อิเล็กตรอนหลุดออกจาก
ผิวโลหะได้พอดี ต้องใช้แสงทีมีความยาวคลืนเท่าใด
ก.
ηm
ข.
ηm
ค.
ηm
ง. , ηm
. (เอ็นทรานซ์) กํ าหนดให้ฟังชันงานของโลหะชนิดหนึ ง . eV จะต้องฉายแสงทีมีความยาวคลืน
เท่าใดจึงจะทํ าให้อิเล็กตรอนหลุดจากขั วแคโทด ทีทํ าจากโลหะดังกล่าวแล้ วสามารถไปถึงขั วแอโนด
ได้พอดี เมือศั กย์ ไฟฟ้าทีแอโนดตํ ากว่าแคโทดเท่ากับ . โวลต์
ก. . ηm ข. . ηm
ค. . ηm
ง. . ηm
13. (เอ็นทรานซ์) ลวดแมกนีเซียมมีพลั งงานยึดเหนียวอิเล็กตรอน . eV ถูกฉายด้วยแสง
อั ลตราไวโอเลตซึ งมีความยาวคลืน ηm โฟโตอิเล็กตรอนทีหลุดออกมาจะมีพลั งงานจลน์มากทีสุด
เท่าใด (กํ าหนดให้ h = .  - J.s )
ก. . eV
ข. . eV
ค. . eV
ง. . eV
.5.2 ปรากฏการณ์คอมป์ ตัน
คอมป์ ตัน ศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างความเข้มของรังสีเอกซ์และขนาดของมุมการกระเจิงกับความ
ยาวคลืนกระเจิงของรังสีเอกซ์ จากการฉายรังสีเอกซ์ให้ไปกระทบกับอิเล็กตรอนของแท่งแกรไฟต์ พบว่า
ความยาวคลืนรังสีเอ็กซ์ ทีกระเจิงออกมาแปรผันกับมุมทีกระเจิง แต่ไม่ขึ นกับความเข้ มของรังสีเอกซ์ ที
กระทบกับอิเล็กตรอน

รู ป . ปรากฏการณ์คอมป์ ตัน
จากปรากฏการณ์อธิบายโดยอาศั ยหลั กแนวคิดของไอน์สไตน์ได้อย่างเดียว ่าการชนระหว่างรังสี
เอกซ์ก ับอิเล็กตรอนของแกรไฟต์เป็ นการชนระหว่างอนุภาคกับอนุภาค โดยเป็ นไปตามกฎการอนุรักษ์
พลั งงานและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม ดังนี
. รังสีเอกซ์ทีกระเจิงออกมาโดยมีความยาวคลืนเท่าเดิม แสดงว่าโฟตอนของรังสีเอกซ์ก ับ
อิเล็กตรอนของแท่งแกรไฟต์ชนกันแบบยืดหยุ่น
. รังสีเอกซ์ทีกระเจิงออกมาโดยมีความยาวคลืนไม่เท่าเดิม แสดงว่า โฟตอนของรังสีเอกซ์ก ับ
อิเล็กตรอนของแท่งแกรไฟต์ชนกันแบบไม่ยืดหยุ่น
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.5.3 สมมติฐานของเดอ บรอยล์
ในปี ค. ศ. 1924 นักฟิ สิ กส์ชาวฝรั งเศสชือหลุยส์ เดอบรอยล์ (Louis de Broglie ) ได้ให้
ความเห็นว่าแสงมีคุณสมบัติเป็ นได้ทั งคลืนแสงและอนุ ภาค กล่าวคือในกรณี ทีแสงมีการเลี ยวเบนและการ
สอดแทรก แสดงว่าขณะนั นแสงประพฤติต ัวเป็ นคลืน สําหรับกรณี แสงในปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก
แสดงว่าแสงเป็ นอนุภาค ฉะนั นสสารทั วไปทีมีคุณสมบัติเป็ นอนุ ภาคก็น่าจะมีคุณสมบัติทางด้านคลืนด้วย
เดอบรอยล์ได้พยายามหาความยาวคลืนของคลืนมวลสาร โดยทั วไปเริ มจากความยาวคลืนของแสงก่อน
ดังต่อไปนี
ถ้ าแสงมีความถี f จะให้พลั งงานออกมาเป็ นอนุภาคเรี ยกว่าโฟตอนซึ งมีขนาด
E = hf = hcλ
จากความสัมพั นธ์ระหว่างพลั งงานกับมวลของไอน์สไตน์
E = mc2 และ E = hf
เดอบรอยล์ หาความสัมพั นธ์ระหว่างโมเมนตัมและความยาวคลืนของแสงได้ด ังนี
p

h
λ

เมือ P คือ โมเมนตัมของโฟตอน (N.s)
h
h
λ
= mv
จะได้ว่า
p
เมือ



คือ ความยาวคลืนของโฟตอน (m)

แทน ความยาวคลืนของอนุภาค (m)
m แทน มวลของอนุภาค (kg)
P แทน โมเมนตัมของอนุภาค (N.s)
v แทน ความเร็วของอนุภาค (m/s)
ความยาวคลืนของอนุภาคหรื อความยาวคลืนสสารนี เรี ยกว่า ความยาวคลืน เดอ บรอยล์ นั นเอง


แบบฝึ กหัด .5.3
1. (เอ็นทรานซ์)รถยนต์ค ันหนึ งมีมวล , กิโลกรัม แล่นด้วยความเร็ ว กม./ชม.ถ้ าคิดว่ารถยนต์ค ันนี
เป็ นคลืนจะมีความยาวคลืนเดอร์บรอยล์เท่าใด (กํ าหนดค่านิจของพลั งค์เท่ากับ .  - จูล-วินาที)
ก. .

 10

-38

m

ข. .

 10

-38

m

ค. .

 10

38

m

. (เอ็นทรานซ์) อิเล็กตรอนซึ งมีมวลประมาณ  10 -31 kg เคลือนทีด้วยอั ตราเร็ว
ข้อใดเหมาะสมทีจะนําไปใช้ในการทดลองเพือศึกษาการเลี ยวเบนของอิเล็กตรอน
ก. ผลึกซึ งมีระยะห่างระหว่างระนาบประมาณ - เมตร
-

ข. เกรตติงซึ งมีระยะห่างระหว่างช่องประมาณ

ค. แผ่นโลหะบางเจาะรู ให้มีช่องคู่ห่างกันประมาณ
ง. สลิตเดียวทีมีความกว้ างของช่องประมาณ

-

เมตร
-

เมตร

เมตร

ง. .
 10

 10
6

38

m

m/s วั สดุใน
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3. (เอ็นทรานซ์) อิเล็กตรอนตัวหนึ งจะต้องเคลือนทีด้วยอั ตราเร็ วเท่าใด จึงจะมีโมเมนตัม เป็ นหนึ งในสิบ
ของโมเมนตัมของโฟตอนของแสงความถี .  10 14 เฮิรตซ์ ( มวลอิเล็กตรอน = 9  10-31 kg)
ก.
m/s
ข.
m/s
ค.
m/s
ง.
m/s
. (เอ็นทรานซ์) จงหาความยาวคลืนของอิเล็กตรอน ซึ งเคลือนทีด้วยพลั งงาน อิเล็กตรอนโวลต์
ก. . ηm
ข. . ηm
ค. . ηm
ง. . ηm
5. (เอ็นทรานซ์) ความยาวคลืนของเดอบรอยล์ของอิเล็กตรอนเท่ากับ . นาโนเมตร พลั งงานจลน์ของ
อิเล็กตรอนมีค่าเท่าไร
ก. .  - J
ข. .  - J
ค. .  - J
ง. .  - J
. (เอ็นทรานซ์) อนุภาคมวล m มีพลั งงานจลน์เพิ มขึ นเป็ น เท่าของพลั งงานจลน์เดิม ความยาวคลืน
เดอบรอยล์ของอนุภาคนี ในครั งหลั งจะเป็ นกีเท่าของความยาวคลืนเดอบรอยล์ครั งแรก
ก. 12 เท่า
ข. เท่า
ค. เท่า
ง. เท่า
. (เอ็นทรานซ์) ไฮโดรเจนไอออน(H + ) และฮีเลียมไอออน (He + ) ถูกเร่ งด้วยสนามไฟฟ้า
โวลต์
ไฮโดรเจนไอออนจะมีความยาวคลืนเดอบรอยล์เป็ นกีเท่าของฮีเลียมไอออน
ก. 2 เท่า
ข. 12 เท่า
ค. เท่า
ง. เท่า
. (เอ็นทรานซ์) ถ้ ามวลของอนุภาค A เป็ นครึ งหนึ งของมวลอนุภาค B เมืออนุภาคทั งสองมีพลั งงาน
เท่ากัน อนุภาค A จะประพฤติต ัวเป็ นคลืนทีมีความยาวคลืนเป็ นกีเท่าของอนุภาค B
ก. 12 เท่า
ข. 1 เท่า
ค. 2 เท่า
ง. เท่า
. (เอ็นทรานซ์) อนุภาค A มีมวลเป็ น

2
1
4

เท่าของอนุภาค B ถ้ าอนุภาคทั งสองมีพลั งงานจลน์เท่ากัน

ความยาวคลืนเดอบรอยล์ของอนุภาค A เป็ นกีเท่าของอนุภาค B
ก. 14 เท่า
ข. 12 เท่า
ค. เท่า

ง.

เท่า

. (เอ็นทรานซ์) ปรากฏการณ์ชนิดใดทีแสดงว่าอนุภาคแสดงสมบัติของคลืนได้
ก. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก
ข. ปรากฏการณ์คอมพ์ต ัน
ค. ปรากฏการณ์แทรกสอดของโฟตอน
ง. ปรากฏการณ์เลี ยวเบนของอิเล็กตรอน
11. (เอ็นทรานซ์) จากทฤษฎีของ เดอ บรอยล์ เส้นรอบวงของวงโคจรของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสมีค่า
เป็ นเท่าใด
ก. ค่านิจของแพลงค์หารด้วยความยาวคลืนของอิเล็กตรอน
ข. ค่านิจของแพลงค์คูณด้วยเลขจํ านวนเต็ม หารด้วย 
ค. ความยาวคลืนของอิเล็กตรอนคูณด้วยเลขจํ านวนเต็ม
ง. ความยาวคลืนของอิเล็กตรอนหารด้วยความเร็วแสง
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.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
2.1
2.2
2.3

แบบฝึ กหัด .5
จงบอกความแตกต่างระหว่างอิเล็กตรอนและโฟตอน
แสงทีมีความถีค่าเดียวตกกระทบผิวโลหะต่างชนิดกัน จะให้โฟโตอิเล็กตรอนทีมีพลั งงานจลน์สูงสุด
เท่ากันหรื อไม่ เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั น
ในการทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก
ก. ถ้ าเพิ มความเข้มแสงกระแสโฟโตอิเล็กตรอนจะเป็ นอย่างไร
ข. ถ้ าลดความถีของแสงทีใช้ลงไปเรื อยๆ พลั งงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนจะเป็ นอย่างไร
ถ้ าโฟตอนของรังสีเอกซ์ถูกกระเจิงโดยอิเล็กตรอนอิสระ ความยาวคลืนของรังสีเอกซ์จะเปลียนอย่างไร
เท่าเดิม เพิ มขึ นหรื อลดลง
ในปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ กและปรากฏการณ์คอมป์ ตัน โฟตอนทีกระทบอิเล็กตรอนจะทํ าให้
อิเล็กตรอนหลุด แต่ความแตกต่างระหว่างปรากฏการณ์ทั งสองคืออะไร
ขณะทีอั ตราเร็วของอนุภาคชนิดหนึ งเพิ มขึ น ความยาวคลืนของอนุภาคจะเปลียนแปลงอย่างไร
ถ้าอิเล็กตรอนและโปรตอนมีอ ั ตราเร็ วเท่ากัน อนุภาคใดมีความยาวคลืนเดอบรอยล์มากกว่า
ทวิภาวะของคลืนและอนุภาคคืออะไร ใช้อธิบายสมมติฐานของโบร์ทีว่า อิเล็กตรอนเคลือนทีรอบ
นิวเคลียสโดยไม่แผ่คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าได้ในกรณี ใด
จงหาพลั งงานโฟตอนของแสงสีเขียว (ความยาวคลืน นาโนเมตร) และแสงสีแดง (ความยาวคลืน
-19
ηm )ในหน่ วยจูลและอิเล็กตรอนโวลต์ (3.62  10 J หรื อ .
eV , 2.93  10-19 J หรื อ . eV)
โฟตอนของรังสีเอกซ์ทีมีความยาวคลืน พิโกเมตร จะมีความถีและพลั งงานเท่าใด
( .  1019 Hz , 6.6  10-15 J หรื อ . keV )
โฟตอนของรังสีชนิดหนึ งมีพลั งงาน . กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ จะมีความถีและความยาวคลืนเท่าใด
( .  1018 Hz , 0.10 nm )

2.4 เมือแสงความถี .

14

 10

เฮิรตซ์ ตกกระทบผิวโลหะชนิดหนึ ง ทํ าให้โฟตอนอิเล็กตรอนทีหลุดจาก

ผิวโลหะนั นมีความเร็ วสูงสุดเท่ากับ .  105 เมตรต่อวินาที จงหาความถีขีดเริ มของแสงสําหรับโลหะ
ชนิดนี ( .  1014 Hz )
2.5 ฟังก์ชันของทองแดงเท่ากับ .  10-19 จูล จงหาความถีขีดเริ มของแสงทีใช้สําหรับทองแดง แสงทีตา
มองเห็นจะทํ าให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนจากทองแดงได้ หรื อไม่ ( .  1015 Hz )
2.6 ฟังก์ชันงานของโลหะชนิดหนึ งมีค่า .  10-19 จูล
ก. จงหาความถีตํ าสุดของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีทํ าให้เกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ กกับโลหะนี
(  1013 J )
ข. เมือให้คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าต่อไปนี ตกกระทบโลหะจะเกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ กหรื อไม่
ก. คลืนทีมีความยาวคลืน .  10-7 เมตร (ไม่เกิด) ข. คลืนทีมีความถี .  1014 เฮิรตซ์ (ไม่เกิด)
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2.7 รังสีอ ั ลตราไวโอเลตความถี .  1016 เฮิรตซ์ ทํ าให้อิเล็กตรอนทีหลุดจากอะตอมของธาตุชนิดหนึ ง
มีพลั งงานจลน์ .  -18 จูล
ก. พลั งานน้อยทีสุดทีทํ าให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม ( .  10-17 J )
ข. ความถีตํ าสุดทีทํ าให้เกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ กกับธาตุนี ( .  1016 )
2.8 ในการทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ กโดยให้คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีมีความเข้มคงตัว I0 แต่มีความถี
ต่างๆ ตกกระทบโลหะชนิดหนึ ง พบว่าพลั งงานจลน์สูงสุดEK max ของโฟโตอิเล็กตรอนและความถี f
ของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีตกกระทบ มีความสัมพั นธ์ด ั งกราฟรู ป ก. จงใช้กราฟรู ป ข. (ซึ งมีสเกลเดียว
กับรู ป ก. ) ตอบคํ าถามต่อไปนี
ก. ถ้ าความเข้มเพิ มเป็ น I0 ความสัมพั นธ์ระหว่างEK max และ f จะเป็ นเส้นใด ( - )
ข. ถ้ าความเข้มข้นI0 เท่าเดิม แต่เคลือบผิวโลหะเดิมด้วยโลหะใหม่ทีมีฟังก์ชันงานเป็ น เท่าของโลหะ
เดิม ความสัมพั นธ์ระหว่างEK max และ f จะเป็ นเส้นใด ( - )

2.9 ในการศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก ผู ้ ทดลองได้ บันทึกความถีf และความต่างศั กย์ หยุดยั งVs
ดังตาราง
12.0
9.5
8.2
5.5
f (  1014 Hz)
VS (V)

3.00

2.10

1.60

0.50

ก. เขียนกราฟระหว่าง f กับ VS โดยให้ f อยู่บนแกนนอนและ VS อยู่บนแกนตั ง
ข. จากกราฟในข้อ ก ความถีขีดเริ ม ค่าคงตัวพลั งค์ และฟังก์ชันงานมีค่าประมาณเท่าใด(4. 0  1014 Hz,
6.0  10-34 Js , 2.4  10-18 )
2.10 หลอดโซเดียมขนาด วั ตต์ ให้แสงสีเหลืองทีมีความยาวคลืน นาโนเมตร จงหาพลั งงานโฟตอน
ของแสงสีเหลืองและจํ านวนโฟตอนทีถูกปล่อยออกจากหลอดใน วินาที (3.37  10-19 J , 2.97  1030 )
2.11 คนทีอยู่กลางแดดในตอนกลางวั นเป็ นเวลานานๆ จะทํ าให้ผิวหนังคลํ า จากการศึกษาพบว่าพลั งงาน
โฟตอนของแสงแดดทํ าให้ผิวคลํ ามีค่าประมาณ . อิเล็กตรอนโวลต์ จงหาความยาวคลืนของโฟตอน
และความยาวคลืนของโฟตอนทีคํ านวณได้ นี อยู่ในช่วงรังสีชนิดใดในสเปกตรัมคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า
( ηm )
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2.12 ในการศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก ถ้ าใช้โลหะทีใช้ในการทดลองมีฟังก์ชันงานเท่ากับ
จูล โฟตอนของแสงทีมีความนาวคลืน 600 นาโนเมตร จะทํ าให้อิเล็กตรอนหลุดจาก
ผิวโลหะนี มีความเร็วสูงสุดเท่าใด และความต่างศั กย์ หยุดยั งสําหรับการทดลองนี มีค่าเท่าใด
2.13 ความถีขีดเริ มของแสงสําหรับผิวโซเดียมเท่ากับ5. 6  1014 เฮิรตซ์ จงหา
ก. พลั งงานทีทํ าให้อิเล็กตรอนพอดีหลุดจากผิวของโซเดียมเป็ นอิเล็กตรอนโวลต์ (2.3 eV)
ข. ความเร็วสูงสุดของของโฟโตอิเล็กตรอนทีหลุดจากผิวของโซเดียมเมือมีแสงความยาวคลืน
เมตร ตกกระทบ
2.14 ในการศึกษาโฟโตอิเล็กทริ กพบว่า ความสัมพั นธ์ระหว่างพลั งงานจลน์สูงสุด
ของโฟโต
อิเล็กตรอนทีหลุดจากผิวโลหะชนิดหนึ งและความถีf ของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีตกกระทบผิวโลหะนั น
เป็ นเส้นตรงดังกราฟ จงหา
ก. ความถีขีดเริ ม
ข. ค่าคงตัวพลังค์
ค. ฟังก์ชั นงานของโลหะนี
ง. พลั งงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอน ถ้ ามี
คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าความถี
เฮิรตซ์
ตกกระทบผิวโลหะ
2.15 จงหาความยาวคลืนเดอบรอยล์ของวั สดุต่อไปนี
ก. อนุภาคมวล 1.0 กรัม คลืนทีด้วยอั ตราเร็ ว
เมตรต่อวินาที
ข. อิเล็กตรอนมวล
กิโลกรัม มีพลั งงานจลน์ 3.0 อิเล็กตรอนโวลต์
ค.วั ตถุมวล 0.1 กิโลกรัม เคลือนทีด้วยความเร็ ว
เมตรต่อวินาที
2.16 เครื องผลิตเลเซอร์ทีผลิตในห้องวิทยาศาสตร์เครื องหนึ ง ให้เลเซอร์ความยาวคลืน632.8 นาโนเมตร
ถ้ าเลเซอร์ทีปล่อยออกมามีก ํ าลั ง1.0 มิลลิว ั ตต์ จงหา
ก. พลั งงานของโฟตอนแต่ละตัวของเลเซอร์
ข. จํ านวนโฟตอนของเลเซอร์ทีผลิตได้ 1 วินาที
ค. โมเมนตัมของโฟตอนแต่ละตั ว
2.17 โฟตอน ก มีพลั งงานเป็ นสองเท่าของโฟตอน ข โมเมนตัมของโฟตอน ก จะเป็ นกีเท่าของโฟตอน ข
2.18 เครื องผลิตเลเซอร์ทีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์เครื องหนึ ง ให้เลเซอร์ความยาวคลืน . ηm
ถ้ าเลเซอร์ทีปล่อยออกมามีก ํ าลั ง . มิลลิว ั ตต์ จงหา
ก. พลั งงานของโฟตอนแต่ละตัวของเลเซอร์ ( . 10-19 J )
ข. จํ านวนโฟตอนของเลเซอร์ทีผลิตได้ใน นาที ( . 1015 โฟตอน )
ค. โมเมนตัมของโฟตอนแต่ละตั ว (1.05 10-27 kg m/s )
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2.19 จงหาความยาวคลืนเดอบรอยล์ของลูกบอลมวล 0.40 กิโลกรัม ทีเคลือนทีด้วยอั ตราเร็ว
10 เมตรต่อวินาที
2.20 จงเปรี ยบเทียบความยาวคลืนเดอบรอยล์ของอิเล็กตรอนและนิวเคลียสไฮโดรเจนทีถูกเร่ งด้ วยความต่าง
ศั กย์
โวลต์ เท่ากัน กํ าหนดให้มวลของนิวเคลียสไฮโดรเจนเท่ากับ . 10-27 กิโลกรัม
19.6 กลศาสตร์ ควอนตัม (Quantum Mechanics)
1. Quantum Mechanics เป็ นวิชาสําหรับอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในระดับอนุภาคทีมีขนาด
เล็ก ๆ เท่ากับอะตอม เช่น การเคลือนทีของอิเล็กตรอน เพราะกฏของนิวตันไม่สามารถให้รายละเอียดได้
2. Quantum Mechanics เป็ นศาสตร์ของ Matter Waves ทีให้หลั กสมบูรณ์ในการศึกษาเรื อง
อะตอมในปัจจุบัน
3. Quantum Mechanics จะกล่าวถึงโอกาสทีจะเป็ นไปได้ ในการทีจะบอกว่า อิเล็กตรอนอยู่ที
ไหน หรื อจะพบได้ทีไหน ทีบริ เวณหนึ ง ๆ
4. ในการคิดค้นกลศาสตร์ควอนตัม โซรดิงเจอร์ (Evwin Schrodinger) นักฟิ สิกส์ชาวออสเตรี ย ได้
h
คิดสมการของคลืน โดยอาศั ยหลั กการของ de Broglie โดยใช้เทอมความยาวช่วงคลืนของ ( λ  hp = mv
)
ซึ งสมการนี เรี ยกว่า Schrodinger Equation สมการของโซรดิงเจอร์ มีความสําคั ญในการอธิบายการ
เคลือนทีของอิเล็กตรอนในอะตอม โมเลกุลและในผลึก ได้อย่างถูกต้องและสามารถพิสูจน์ได้ว่าระดับ
พลั งงานของอิเล็กตรอนในอะตอม ไม่ต่อเนืองกัน
.6. หลักความไม่แน่ นอนและโอกาสทีจะเป็ นไปได้ (Uncertainty Principle)
1. ในการพิจารณาอิเล็กตรอน ตามหลั กทวิภาพของคลืนและอนุภาคพบว่า ถ้ าอิเล็กตรอนเป็ น
อนุภาค เราคิดถึงอนุภาคในลั กษณะทีมีขนาดแน่นอนและขนาดเล็กมาก ถ้ าคิดว่าอิเล็กตรอนเป็ นคลืน ขนาด
และตํ าแหน่งของคลืนย่อมกระจายอยู่ในอาณาเขตอั นหนึ ง แต่ไม่สามารถบอกได้ชัดว่าอยู่ทีใด
2. ในการศึกษา Quantum Mechanics ไฮเซนเบอร์กได้ต ั งหลั ก ความไม่แน่นอน กล่าวคือ ตํ าแหน่ง
และโมเมนตัมของอนุภาคไม่สามารถทีจะบอกได้ ว่าอนุภาคอยู่ ณ ทีใดทีหนึ ง และมีค่าโมเมนตัมทีแน่นอน
เท่าใด หลั กการนี ปรากฏว่าใช้ได้ทั งสสารและโฟตอน กล่าวโดยสรุ ปหลั กความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก
เป็ นความไม่แน่นอนทางตํ าแหน่ง และทางโมเมนตัมของอนุภาค เขียนเป็ นสูตรได้
Δx . ΔP  h

เมือ Δx แทน ความไม่แน่นอนในการบอกตํ าแหน่ง (m)
ΔP แทน ความไม่แน่นอนในการบอกโมเมตั ม (kg.m/s)
h

แทน

h
2π

= 1.05 x 10 -34 J.s
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.6. โครงสร้ างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ ควอนตัม
ตามหลั กความไม่แน่นอน เราไม่สารมารถระบุได้ ว่าอิเล็กตรอนเคลือนทีรอบนิวเคลียสอยู่ใน
ตํ าแหน่งใดได้แน่นอน เราบอกได้เพียงแต่โอกาสจะพบอิเล็กตรอน ณ ตํ าแหน่งต่างๆ ว่าเป็ นเท่าใดเท่านั น
ดังนั นโอกาสทีจะพบอิเล็กตรอน ณ ตํ าแหน่งต่างๆ ว่าเป็ นเท่าใดเท่านั น ดังนั นโอกาสทีจะพบอิเล็กตรอ
น
รอบนิวเคลียสจึงมีล ั กษณะเป็ นกลุ่มหมอกทรงกลมห่อหุ ้มนิวเคลียสในระดับชั นพลั งงานต่างๆ ดังรู ป19.14

รู ป . ภาพแสดงกลุ่มหมอกของอะตอมไฮโดรเจนทีระดับพลั งงานต่าง ๆ
แนวคิดของกลศาสตร์ควอนตัมทีมีโอกาสจะพบอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสมีล ั กษณะเป็ นกลุ่มหมอก
สามารถอธิบายความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีของโบว์ ถึงการแยกเส้นสเปกตรัมหนึ งเส้นเป็ นหลายเส้น เมือ
อะตอมอยู่ในสนามแม่เหล็กได้
จะเห็นได้ว่าระดับพลั งงานาของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนในระดับต่างๆ จะได้จาก
กลศาสตร์ควอนตัมสอดคล้ องกับทฤษฎีของโบว์แต่อะตอมใหญ่ ๆ ระดับพลั งงานทีได้จากทฤษฎีทั งสอง
ต่างกัน แต่ผลทีได้ จากกลศาสตร์ควอนตัมถูกต้องกว่า
แบบฝึ กหัด .6
.1 (เอ็นทรานซ์) หลั กความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก กล่าวว่า ผลคูณระหว่างความไม่แน่นอนทาง
ตํ าแหน่งกับความไม่แน่นอนทางโมเมนตัม จะมีค่าอย่างไร
ก. น้อยกว่าค่านิจของแพลงค์หารด้วย 
ข. เท่ากับค่านิจของแพลงค์หารด้วย 
ค. มากกว่าค่านิจของแพลงค์หารด้วย 
ง. มากกว่าหรื อเท่ากับค่านิจของแพลงค์หารด้วย 
.2 นิวเคลียสของอะตอมรัศมีประมาณ - เมตร ถ้ า e อยู่ในนิวเคลียสได้ ความไม่แน่นอนในการวั ด
ตํ าแหน่งของอิเล็กตรอน x ไม่ควรมีค่าเกิน - เมตร จากหลั กความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก
โมเมนตัมของ e อย่างน้อยทีสุดมีค่าเท่าใด
ก. . x - kg. m/s
ข. . x - kg. m/s
ค. . x

-

kg. m/s

ง. . x

-

kg. m/s
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.3 ถ้ ามวล .
ก. . x

กรัม อยู่ในเขต . มิลลิเมตร จงหาความไม่แน่นอนของความเร็ วของวั ตถุนี
m/s
ข. . x -20 m/s

ค. . x - m/s
ง. . x -25 m/s
2.1 หลั กความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กกล่าวไว้ ว่าอย่างไร
2.1 โมเมนตัมและตํ าแหน่งของอิเล็กตรอนในอะตอมถูกวั ดได้อย่างถูกต้องพร้อมกันได้หรื อไม่
2.1 จงเขียนแผนภาพเปรี ยบเทียบแบบจํ าลองอะตอมไฮโดรเจนของโบร์ และแบบจํ าลองอะตอมทฤษฎี
กลศาสตร์ควอนตัม
3.1 ความไม่แน่นอนของการวั ดตํ าแหน่งอิเล็กตรอนทีเคลือนทีในแนวตรงมีค่า1.0 นาโนเมตร ความไม่
แน่นอนทางโมเมนตัมทีน้อยทีสุดของอิเล็กตรอนจะเป็ นเท่าใด
3.2 วั ตถุมวล 50.0 กรัม เคลือนทีในแนวตรงด้วยความเร็ว 50.0 เมตรต่อวินาที ถ้ าความไม่แน่นอนของการวั ด
เป็ น 0.010 เมตรต่อวินาที ความไม่แน่นอนของการวั ดตํ าแหน่งเป็ นเท่าใด

